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Saat ini permintaan masker tidak
sekencang saat awal pandemi.
Tirta Heru Citra,
Direktur Ricky Putra Globalindo Tbk
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Pasar Masker Kian Banter
Sejumlah pemain besar seperti Pokana, Wings dan Polytron masuk pasar masker medis
Agung Hidayat,
M Krishna Prana Julian
JAKARTA. Kebutuhan masker
di masa pandemi korona masih tinggi. Hal ini membuka
peluang bagi pelaku industri
untuk merangsek ke bisnis
masker. Alhasil, pasar alat
penutup mulut dan hidung itu
menjadi lebih kompetitif.
Pelaku industri yang ikut
mengambil ceruk bisnis masker adalah PT Tata Global
Sentosa. Produsen popok merek Pokana ini membidik target menjadi runner up pangsa
pasar masker medis nasional.
Ananta, Direktur Utama PT
Tata Global Sentosa menceritakan, motivasi memproduksi
masker bermula dari gerakan
Pokana Peduli yang prihatin
terhadap pandemi di Indonesia. "Masker medis yang sesuai standar adalah berasal
dari bahan baku berupa
meltblown sebanyak tiga lapis
dengan tingkat Bacterial Filtration Efficiency (BFE) di
atas 95%," ungkap dia kepada
KONTAN, kemarin.
Untuk itu, Tata Global berinvestasi dengan membangun
fasilitas produksi masker di
Bandung, dekat pabrik popok
mereka. Kapasitas produksinya mencapai 50 juta potong
masker per bulan yang dijalankan 15 lini produksi dan
beroperasi sejak April 2020.
Pemain lainnya adalah
Wings Corp, yang ingin memperluas jangkauan pemasaran
produk masker mereka, Wingscare Protector.
Saat ini, produsen produk
rumah tangga yang bermarkas
di Jakarta dan Surabaya itu
mengkaji rencana menggandeng mitra peritel baru.
Wingscare Protector mulai

dijual dan tersedia di jaringan
FamilyMart sejak Mei 2020.
“Kami segera berjualan di ritel
lainnya,” kata Product Manager Wingscare Protector Stella
Eidelina, kemarin.
Wingscare Protector adalah
masker 3 ply sekali pakai.
Masker yang meluncur pada
Mei 2020 diklaim telah sesuai
aturan SNI 8488 tahun 2018
sehingga dapat digunakan
untuk kebutuhan medis.
PT Polytron juga tak mau
kalah. Produsen elektronik ini
merilis masker kesehatan tiga
lapis. Product Manager PT
Polytron, Bambang Athung
bilang, teknologi Polytron
yang memproduksi barang

elektronik seperti LED TV jadi
modal utama memproduksi
masker kesehatan tiga lapis.
Polytron memproduksi masker di ruangan super bersih
berstandar internasional.
"Masker kesehatan tiga lapis
Polytron sudah lolos penguji
standar internasional yang
mensyaratkan BFE 3 micron
(Bacterial Filtration Efficiency)," klaim dia, dalam rilisnya Jumat (3/7) lalu.
Namun Polytron tak menjelaskan lebih lanjut mengenai
volume produksi maskernya.
PT Ricky Putra Globalindo
Tbk (RICY) juga masuk pasar
masker. Produsen underwear
ini menggunakan lini produksi

garmen untuk memproduksi
masker non-medis jenis kain.
Namun Direktur RICY, Tirta
Heru Citra, mengakui permintaan masker mulai menurun
dan tak sekencang saat awal
pandemi. "Kami tidak ada kapasitas khusus untuk masker.
Selama ada order, kami pakai
mesin produksi celana dalam
saja," ujar dia, Kamis (9/7).
Kepala Bidang I Promosi
Produk Asosiasi Produsen
Alat Kesehatan Indonesia (Aspaki), Erwin Hermanto bilang,
saat ini pasar masker cukup
kompetitif dari sisi harga dan
cukup padat dari jumlah sektor pelaku usaha. Terutama di
sektor ritel untuk penggunaan

masyarakat umum.
Sementara di pasar medis
seperti rumah sakit kompetisi
juga cukup ketat karena banyak produk masker impor
murah serta suplai produksi
masker dalam negeri. "Yang
pasti spesifikasi masker yang
baik adalah spesifikasi masker yang harus teruji filtrasi,
penetrasi udara hingga kebersihannya," sebut Erwin.
Mengacu data yang dihimpun Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan, akan terjadi surplus produksi hingga Desember 2020
sebesar 1,96 miliar buah untuk masker bedah dan 377,7
juta buah masker kain.
■

Serah Terima Unit LRT City Bekasi-Eastern Green

Dok. ACP

Dari kanan: Project Director LRT City Bekasi - Eastern Green Setya Aji Pramana, Building Manager Andi Asmara dan
Owner Representative Eko Wisnu Prananto saat serah terima unit di Bekasi, Kamis (9/7). Penjualan unit TOD Adhi
Commuter Property (ACP) di kuartal I 2020 mengalami peningkatan 10% secara year-on-year. ACP optimistis pada tutup
tahun 2020 mendatang penjualan unit properti TOD akan kembali positif.

■ PERTAMBANGAN

DOID Berharap
Ada Revisi Produksi

Dok.Delta Dunia Makmur

Permintaan yang berkurang ini membuka peluang DOID untuk
menurunkan volume produksi batubara.
JAKARTA. Manajemen PT
Delta Dunia Makmur Tbk
(DOID) berharap ada pemangkasan produksi batubara dari
klien pada tahun ini. Hal itu
mengingat permintaan batubara global berpotensi menyusut hingga 10%.
Head of Investor Relations
DOID Regina Korompis mengatakan, akibat pandemi korona (Covid-19), permintaan
batubara global bisa menurun
10% pada tahun ini. Berkurangnya permintaan membuka peluang Delta Dunia Makmur untuk menurunkan volume produksi batubara di
tahun ini.
Namun sebagai kontraktor,
DOID masih harus menunggu
terlebih dulu pertimbangan
dan persetujuan para klien.
"Kami belum merevisi target
apa pun. Kami mengharapkan
potongan (produksi) tertentu,
tetapi tidak tahu berapa banyak. Harus klien yang merevisi," kata dia kepada KONTAN, Kamis (9/7).
Regina memang tak menyebut secara detail berapa proyeksi batubara yang diproduksi DOID pada tahun ini.
Sebagai gambaran, pada Kuar-

tal I 2020, DOID mencatatkan
volume produksi batubara
sebanyak 12 juta ton, turun
tipis 1% year-on-year (yoy).
Penurunan juga terjadi pada
volume pengupasan lapisan
tanah atau overburden removal (OB). Volume OB DOID
sepanjang kuartal pertama
tahun ini sebanyak 87,3 juta
bank cubic meter (bcm) atau
turun 11% dibanding dengan
periode sama tahun lalu.
Tahun 2020, manajemen
Delta Dunia Makmur menargetkan mengeruk lapisan tanah sebanyak 350 juta bcm
hingga 390 juta bcm.
Pada tahun lalu, Delta Dunia Makmur membukukan
volume overburden removal
sebesar 380,1 juta bcm dan
volume produksi batubara 50
juta ton. Meski volume OB
menurun 3%, volume produksi
batubara meningkat 18% dibandingkan 2018.
Regina menyatakan, tahun
ini Delta Dunia fokus mengoptimalkan aset, serta meningkatkan produktivitas dan
efisiensi. Strategi itu bertujuan menjaga profitabilitas.
Ridwan Nanda Mulyana

■ ENERGI TERBARUKAN

Prioritas Bagi Ekonomi Covid-19

P

residen Jokowi tampak
kecewa dan berbicara
dengan tegas di hadapan para menteri kabinetnya
pada 18 Juni lalu. Beliau
tampak gemas dan cukup
emosional dengan kinerja
para menteri yang biasa-biasa saja, padahal negara sedang dalam kondisi krisis
kesehatan dan ekonomi.
Di awal pandemi pada
kuartal pertama tahun ini,
para ekonom dan analis
memprediksikan V-shaped
recovery alias perbaikan ekonomi pasca-pandemi yang
cepat dan menanjak ke atas.
Namun data-data terkini menunjukkan bahwa masa recovery bisa menjadi panjang
dan lama.
IMF memprediksikan
hingga akhir 2021 ekonomi
global baru mencapai seperti
di akhir 2019. PHK dan kepailitan massal terpaksa harus kita hadapi bersama di
seluruh dunia. Perjalanan
menuju recovery baik kesehatan maupun ekonomi tampaknya masih panjang dan
berliku.
Pandemi adalah "teritori
baru." Perbaikan ekonomi
pasca pandemi malah merupakan teritori asing yang
hanya terjadi setiap satu
abad sekali. Bagaimana kita
perlu menyikapi era pandemi
dan pasca-pandemi, mari
kita bahas.
Stimulus dan pembelanjaan negara akan sangat
mempengaruhi kelancaran
perekonomian saat ini dan
pasca-pandemi. Jadi ini mirip dengan The New Deal-nya
Franklin Roosevelt dengan

berbagai program infrastruktur, perumahan dan konversi
industri.
Satu alternatif lagi adalah
UBI (Universal Basic Income) yang telah diujicobakan
di beberapa negara, termasuk
Kanada dan beberapa negara
Eropa. Jika diaplikasikan di
pasca-pandemi, ini tentu
merupakan bentuk stimulus
langsung yang bisa jadi paling berperan dalam menggerakkan roda ekonomi akar
rumput kembali.
Di AS, capres Partai Demokrat Andrew Yang telah
lama memasukkan UBI dalam platform kampanyenya.
Presiden Trump sendiri telah
menggelontorkan cek sebesar
US$ 1.200 pada April lalu
bagi setiap warga AS yang
berpenghasilan menengah
dan rendah. Sampai artikel
ini ditulis, masih membutuhkan persetujuan Kongres
AS untuk perpanjangan dan
peningkatan santunan pekerja yang kena PHK.
Apakah Indonesia perlu
mempertimbangkan UBI?
Berbagai bentuk bantuan
cash telah diberikan pemerintah, namun dalam nominal yang sesungguhnya masih jauh dari cukup untuk
belanja kebutuhan hidup satu
bulan. Pemberian UBI sebesar UMR setiap bulan sampai
saat ini belum bisa dilaksanakan pemerintah Indonesia,
namun bisa menjadi pertimbangan.
Prioritas untuk menyelamatkan ekonomi di era Covid-19 dan pascanya semestinya menempati posisi tertinggi. Peran serta pebisnis

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com
tentu diharapkan semakin
aktif dan tak melulu menunggu sinyal hijau dari pemerintah.
Ada beberapa rekomendasi dari US Small Business
Administration agar bisnisbisnis kecil dan menengah
bisa bertahan dan terus berkembang di era pandemi ini
dan pasca-pandemi.
Pertama, tingkatkan promosi berbayar dan tidak berbayar. Tetaplah diingat oleh
konsumen dengan selalu hadir di berbagai media dan
kesempatan. Di era digital
ini, promosi dapat dilakukan
secara gratis selama konten
yang disajikan berguna,
mendidik atau menghibur.
Kedua, walaupun bujet
menurun, usahakan sebisa
mungkin untuk mempertahankan pelatihan pegawai.
Jika memungkinkan, tingkatkan training. Berbagai instrumen online seperti Skype,
Zoom dan Google Meet memungkinkan pelatihan jarak

jauh yang tetap efisien dan
relevan.
Ketiga, libatkan pegawai
dalam payroll budgeting.
Transparan dalam pembukuan, sehingga mereka memahami kondisi finansial pada
saat itu. Informasikan berbagai skenario penurunan gaji
misalnya 15% atau 20% sepanjang tidak ada PHK.
Keempat, apabila PHK
atau pengurangan jam kerja
harus dilakukan, pastikan
semua servis dan aktivitas
bisnis berjalan lancar. Ini
penting agar brand yang telah
lama dibangun tidak meredup hanya karena mengalami
masa pandemi kali ini.
Kelima, semakin agresif
dalam penjualan (sales). Bujet bisa dialokasikan lebih
untuk ini dengan mengurangi cost center lainnya.
Secara manajemen publik, memang pengeluaran dengan pembelanjaan pemerintah pusat dan daerah sangat
diperlukan agar ada aliran
dana segar di dalam masyarakat. Jadikan ini sebagai
peluang bisnis Anda dengan
menyediakan produk dan
jasa yang sedang dibutuhkan
untuk pembelanjaan ini.
Akhir kata, kerja sama
saling mengisi antara pemerintah dan swasta di era pandemi dan pasca-pandemi
niscaya dapat mengembalikan kondisi ekonomi yang
sehat dan bertumbuh positif.
Tentu saja ini semua
membutuhkan kesehatan fisik
dan mental seluruh rakyat
dengan mengindahkan protokol-protokol kesehatan. Salam
sehat dan sukses.
■

Kementerian ESDM: Rancangan
Perpres EBT Belum Final
JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) mengungkapkan penerbitan Peraturan Presiden
(Perpres) tentang Energi Baru
Terbarukan (EBT) masih dalam proses pembahasan. Calon aturan ini belum final.
Direktur Aneka Energi Direktorat Jenderal EBT dan
Konservasi Energi (EBTKE)
Kementerian ESDM Harris
menjelaskan, sejumlah kementerian terlibat dalam proses pembahasan calon perpres
tersebutini. "Kami mengharapkan segera dapat ditetapkan," ungkap dia kepada
KONTAN, kemarin.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian
ESDM, Rida Mulyana menyebutkan, kehadiran regulasi
tersebut merupakan upaya

untuk mendorong pengembangan bauran energi baru
terbarukan. Dari target bauran EBT sebesar 23% pada 2025
mendatang. Saat ini realisasinya baru mencapai 14,8%.
"Salah satu tujuan aturan ini
adalah mencapai bauran EBT
dan investasi di sektor kelistrikan. Aturan ini nanti dalam
bentuk perpres," ungkap dia.
Executive Vice President
Corporate Communication &
CSR PT PLN, Agung Murdifi
menyatakan, pihaknya siap
mengikuti ketentuan yang ada
jika beleid tersebut terbit.
Wakil Direktur Utama PT
Terregra Asia Energy Tbk
(TGRA) Lasman Citra menanggapi positif aturan tersebut. Dia menilai, kehadiran
beleid ini bakal berdampak
positif terhadap target bauran

EBT. Kendati demikian, dia
mengharapkan implementasi
regulasi dapat dilakukan dengan baik. "Tergantung juga
dengan implementasi aturan
tersebut, seberapa besar feedin tariff-nya dan tentu dukungan PLN yang merupakan
single buyer dari semua IPP,"
ungkap Lasman.
Dia menambahkan, regulasi
yang sehat dapat mengerek
investasi sektor EBT. Saat
bersamaan, para kreditur juga
memegang peran penting dalam pengembangan proyek
EBT. "Kuncinya di power purchase agreement (PPA) yang
bankable. Konsep build, own,
operate, transfer (BOOT) tak
terlalu menarik untuk kreditur," tandas Lasman.
Filemon Agung Hadiwardoyo

